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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Leseværelset     

Møtedato: 20.11.2019 Tid: 15:30 – 17:45 

 

Innkalte 
Funksjon Navn         Forfall Møtt for 

Leder Helga Mjøs   

Medlem Marcus Andre Nysveen   

Medlem Heidi Krokvik Rotfoss   

Medlem Oscar Eriksen Saastad   

Medlem Elisabeth Håkenstad FO  

Medlem Eilert Sundt   

Medlem Nora Drægalid   

Medlem Even Jakobsen   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Karianne Berg 

  

 

Merknader I møtet fikk Rådets medlemmer utdelt ipader til disposisjon i 

valgperioden og vedtatt møteplan for 2020. 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 15/19 

til og med sak  15/19, refererte 1/19 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

Helga Mjøs(sign.) 

 

      

 

 

 

Møtesekretær 

 

Kristin Imsgard 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/19 19/5113   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Ungdomsrådet den 

20.11.2019  

 

 

15/19 19/4464   

 Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 til offentlig høring  
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1/19   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Ungdomsrådet den 20.11.2019  

 

Vedtak: 

 

Ungdomsrådet tar referatsaken til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsrådet tar referatsaken til orientering. 
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15/19   

Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 til offentlig høring  

 

Vedtak: 

 

Forslag til budsjett fra ungdomsrådet 

 

Idrettshaller 

Vedrørende gratis leie av idrettshaller for unge opp til 19 år, så ønsker ungdomsrådet at dette 

punktet tas inn i budsjett 

 

Helsestasjon for ungdom 

Ungdomsrådet ønsker at det skal settes av 100.000 kr til temakvelder på helsestasjonen for 

ungdom, ettersom at det har kommet gode tilbakemeldinger til de temakveldene som har vært, 

men som av økonomiske grunner, ikke har vært mulig å videreføre. 

 

Ungdomsrådet ønsker også at det blir satt av midler slik at det kan bli ansatt enda en psykolog 

på helsestasjonen. Det tilbudet som allerede er har lange køer, noe som tyder på at tilbudet som 

allerede er bra. Med en ekstra psykolog vil flere av de ungdommene som står i kø, få hjelp, noe 

som kommer ungdommen til gode. 

 

Match box 

Ungdomsrådet støtter formannskapets vedtak 05.11.19 om å videreføre tiltaket match box, da 

dette er et bra tilbud for ungdom. 

 

Chromebook  

Angående digitalisering og innføring av chromebook, så ønsker Ringerike ungdomsråd at det 

settes av midler til support av chromebook, da mange elever erfarer, og ha lang ventetid på 

service, og at elever står uten pc i lengre perioder.  

 

 

Sommerjobb 

Ringerike skal være en attraktiv bokommune for unge og familier i etableringsfasen. 

Ungdomsrådet ønsker at det settes av midler i budsjettet til sommerjobb for 50 ungdom.  

 

Skole 

Ungdomsrådet ønsker at grunnskolen ikke skal ha sparekrav på 0,5% og at antall 

lærerstillinger blir opprettholdt da det er viktig med god lærertetthet for å oppnå gode 

skoleresultater 

  

 

 

Behandling: 
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Ungdomsrådet har jobbet fram følgende forslag til budsjettet 2020 som de oversender til 

formannskapet: 

 

«Forslag til budsjett fra ungdomsrådet 

 

Idrettshaller 

Vedrørende gratis leie av idrettshaller for unge opp til 19 år, så ønsker ungdomsrådet at dette 

punktet tas inn i budsjett 

 

Helsestasjon for ungdom 

Ungdomsrådet ønsker at det skal settes av 100.000 kr til temakvelder på helsestasjonen for 

ungdom, ettersom at det har kommet gode tilbakemeldinger til de temakveldene som har vært, 

men som av økonomiske grunner, ikke har vært mulig å videreføre. 

 

Ungdomsrådet ønsker også at det blir satt av midler slik at det kan bli ansatt enda en psykolog 

på helsestasjonen. Det tilbudet som allerede er har lange køer, noe som tyder på at tilbudet som 

allerede er bra. Med en ekstra psykolog vil flere av de ungdommene som står i kø, få hjelp, noe 

som kommer ungdommen til gode. 

 

Match box 

Ungdomsrådet støtter formannskapets vedtak 05.11.19 om å videreføre tiltaket match box, da 

dette er et bra tilbud for ungdom. 

 

Chromebook  

Angående digitalisering og innføring av chromebook, så ønsker Ringerike ungdomsråd at det 

settes av midler til support av chromebook, da mange elever erfarer, og ha lang ventetid på 

service, og at elever står uten pc i lengre perioder.  

 

 

Sommerjobb 

Ringerike skal være en attraktiv bokommune for unge og familier i etableringsfasen. 

Ungdomsrådet ønsker at det settes av midler i budsjettet til sommerjobb for 50 ungdom.  

 

Skole 

Ungdomsrådet ønsker at grunnskolen ikke skal ha sparekrav på 0,5% og at antall 

lærerstillinger blir opprettholdt da det er viktig med god lærertetthet for å oppnå gode 

skoleresultater». 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Årsbudsjett 2020 – Handlingsprogram 2020-2023 legges fram uten forslag til vedtak. 
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 I samsvar med kommuneloven legges Formannskapets innstilling til Årsbudsjett 2020 og 

Handlingsprogram 2020-2023 med kommentarer, jfr. vedlegg som Formannskapet vil arbeide 

videre med frem til endelig behandling i kommunestyret 12.12.19 ut til høring. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5113-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 1/19 

 

Saksprotokoll - Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Ungdomsrådet den 

20.11.2019  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
Ungdomsrådet tar referatsaken til orientering. 
 

Behandling i Ungdomsrådet 20.11.2019: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 
 



Tom side
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